BAASJE GEZOCHT
U heeft interesse in één van onze honden die op de website staat bij “baasje
gezocht”. U kunt via “contact” op de website onze gegevens vinden. Laat ons weten
in welke hond u interesse heeft, bij voorkeur per email. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Indien u een email stuurt , zou het prettig zijn als u vast
iets meer kunt vertellen over uw gezinssituatie, werktijden, andere huisdieren,
woonomgeving enz. U kunt hiertoe de vragenlijst invullen en meesturen.
HET EERSTE GESPREK
Uiteraard zijn hondjes verschillend van elkaar en hebben ook behoefte aan een
verschillend soort gezin, woonomgeving, enz. Onze medewerkster zal een aantal
vragen stellen over het leven dat u de hond kunt bieden, maar ook naar wat u
verwacht van een hond. Zo kan ze beoordelen of de hond/pup en u een goede match
zouden kunnen zijn.
DE ADOPTIE OVEREENKOMST
Als onze medewerker en u het eens worden, sturen we u een adoptieovereenkomst.
Het is belangrijk dat u deze goed doorleest alvorens te tekenen. De overeenkomst
ontvangen wij dan graag zo snel mogelijk, getekend terug, met een kopie van een
geldig identiteitsbewijs, en wij verzoeken u het adoptiebedrag op onze bankrekening
over te maken voordat de hond naar Nederland komt.
ADOPTIEKOSTEN
Soza is een stichting. Onze organisatie zet zich in om kansarme buitenlandse dieren
te helpen, en heeft niet tot doel daar zelf rijker van te worden.
We proberen echter kostendekkend te kunnen werken, zodat we nu en in de
toekomst de honden kunnen blijven helpen en opvangen. Daarom hanteren we voor
adoptie de volgende tarieven:

Honden: € 335,00
Katten: € 160,00
Dit geld wordt door de stichting gebruikt om het asiel te betalen, het vliegticket voor
het dier, de castratie / sterilisatie, voordat de dieren naar Nederland komen,
ondergaan ze bloedproeven waarin ze getest worden op Leichmaniosa, Filaria en
Ehrlichia. Deze testen zijn kostbaar en geschieden meestal pas nadat u heeft
aangegeven het dier te willen adopteren. Daarnaast krijgen ze alle cocktail- en
rabies entingen, worden ze voorzien van een chip, krijgen ze een paspoort en
worden ze ontwormd (dit dient na ca. 4 weken herhaald te worden) Als er
gelegenheid voor is, wassen we de honden en behandelen we ze met frontline
tegen vlooien en teken. * U ontvangt van ons 50 euro retour als u met de in deze
overeenkomst genoemde hond, een opvoedcursus bij een hondenschool heeft

gevolgd. U kunt het betalingsbewijs van de cursus mailen naar st.soza@gmail.com
ovv 50 euro retour

VLUCHTBEGELEIDERS
Zodra u besloten heeft de hond te adopteren, gaan wij op zoek naar zgn
vluchtbegeleiders. Wij zijn continue op zoek naar mensen die op vakantie gaan naar
Malaga, Sevilla of Lissabon en die vragen wij om op de terugweg voor ons een dier
te “begeleiden”. De luchtvaartmaatschappijen accepteren geen dieren aan boord
waar “niemand bij hoort”, dus ze kunnen alleen op een ticket worden bijgeboekt van
iemand aan boord. Wij regelen alles met de luchtvaartmaatschappij, het enige dat
wij van de vluchtbegeleider willen weten is: maatschappij waarmee men vliegt,
volledige naam van de persoon zelf, reserverings- en vluchtnummer en uiteraard
datum en tijdstip van de vlucht.
Op de luchthaven wordt de hond tegelijk met de begeleider ingecheckt en
overhandigd onze medewerker aldaar de vluchtbegeleider de papieren van het dier.
De hond wordt vervolgens door de luchtvaartmaatschappij naar het vrachtruim
gebracht. Aangekomen in Nederland dient de vluchtbegeleider nadat hij zijn/haar
bagage heeft opgehaald, te wachten tot het dier daar gebracht wordt zodat hij /zij
hem mee door de douane kan nemen, en, met papieren aan de nieuwe eigenaar kan
overhandigen. Tevens ontvangt de nieuwe eigenaar een door ons getekende kopie
van de adoptieovereenkomst.
Vergeet u vooral niet een halsband en riem mee te nemen en misschien iets waarop
of –in de hond kan liggen in de auto.
VERDER VERLOOP NA ADOPTIE
We vragen u ons op de hoogte te houden van het welzijn van onze honden. We zijn
altijd benieuwd naar alles wat u samen meemaakt en natuurlijk naar de ontwikkeling
van de hond. Foto's worden heel erg op prijs gesteld. Als u het leuk vindt, kunnen we
uw verhaal (met foto's) op onze website plaatsen bij het kopje “geplaatste honden”.
Vooral de 'redders' in het land van herkomst vinden het nieuws van adoptanten een
aanmoediging om verder te werken. Zij worden dagelijks geconfronteerd met
afschuwelijke situaties en hebben het goede nieuws nodig om moed te vinden om
verder te vechten.
Laat ons op tijd weten als er, op wat voor gebied dan ook, problemen zijn. We zullen
altijd proberen om u te ondersteunen met advies of u doorverwijzen indien nodig.
Wij doen ons best om alle geplaatste honden en hun nieuwe baasje, na verloop van
tijd een keer te bezoeken, het is voor ons ook belangrijk te weten hoe u alles ervaren
heeft en te zien hoe de dieren zich aanpassen.
Vergeet u vooral niet het chipnummer van uw dier zo snel mogelijk op uw naam te
laten zetten bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (tel: 0900-4040456)
Tot slot: ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn er een aantal buitenlandse ziektes
die zich pas na jaren manifesteren.

Mocht uw hond toch ooit klachten krijgen en u belandt bij een dierenarts, vertel de
arts dan altijd dat het een Spaanse hond betreft.

